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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΧΠΗΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

     

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ. 1/2017 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ  Γήκνπ  Αικσπίαο 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 1/2018 ΘΔΜΑ_1o: ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 

έηνπο 2017 (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010).  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 22 Ηνπλίνπ 2018 

εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10.00΄  π.κ. ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  

ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Επηηξνπήο, κε αξηζκό 12568/18-06-2018,  πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί 

ζπλόινπ επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα πέληε (5), δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπίλνο  Δεκήηξηνο  (Δήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Ε.Π.Ζ.) 

      1. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

 (Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

2. Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

      2.   Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

(Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

3. Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

           

4.  αββίδεο Γεώξγηνο  (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

5. Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο(Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

   

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. 

Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπίλνο Δεκήηξηνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

           ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Επηηξνπή 

Πνηόηεηαο Ζσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηόηεηάο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.  

           Πξνηείλσ λα ζπληάμνπκε ηελ  Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Επηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Ζσήο Δήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2017  θαη  λα ηελ ππνβάιινπκε 

ζην Δεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 
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          Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε 

ηεο, ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 

ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 
 

Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  
   

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 2017 

Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2  

ΑΡΗΓΑΗΑ 
 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

     ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα “Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο”  θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 73, ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο 

ζπλίζηαηαη ζε Δήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη είλαη 

απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ Πνηόηεηα Ζσήο, 

ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Δήκνπ. 

         Καηά ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Επηηξνπή 

Πνηόηεηαο Ζσήο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε  ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο. 

Εηδηθόηεξα, νη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο είλαη: 

A. Άδεηεο θαηαζηεκάησλ - ιεηηνπξγία κνπζηθήο 

η) ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά από 

πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

ηη) ε αλάθιεζε ή ε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Δήκνπ, 

ηηη) ε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 
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 Επηζεκαίλεηαη όηη ε αξκνδηόηεηα γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ απνθαζηζηηθώλ 

αξκνδηνηήησλ  ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο  (άξζξν 83, παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010). 

Β. Δηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

η) γηα  ηε ιήςε θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ  ησλ άξζξσλ 79 &82 ηνπ Κ.Δ.Κ. 

ηη) γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

ηηη) γηα ζέκαηα ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηώλ πόιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, αλάπιαζεο πεξηνρώλ, πνιενδνκηθώλ 

επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδόηεζεο  πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, 

απνδεκίσζεο ξπκνηνκνύκελσλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε   

ρξήκα, πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) θαη έγθξηζεο 

πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, 

ηηη) γηα ζέκαηα θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο. 

      ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.3852/2010, ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ζπληάζζεη εηήζηα Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, όπνπ απνηππώλνληαη νη ελέξγεηεο νη ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

        Η έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο ιεθζείζεο  απνθάζεηο  θαη 

πνηνηηθά πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

     ην πιαίζην όζσλ πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο θαη γηα ην έηνο 2017, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα δεδνκέλα:  
                                  

                                             ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ  

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ,  ΔΣΟΤ 2017 

 

  

ΤΝΘΔΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

ΑΛΜΧΠΗΑ, ΔΣΟΤ 2017 

1)  Μπίλνο  Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο 

2)  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα -Αληηπξόεδξνο  

3)  Γεσξγίνπ Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο  

4)  Βέζθνο Γεκήηξηνο, Σαθηηθό Μέινο  

5)  Αβξακίθαο ηέθαλνο, Σαθηηθό Μέινο 

6)  Κεηηθίδεο Ησάλλεο, Σαθηηθό Μέινο   

7)  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε), Σαθηηθό Μέινο 

ηηο 2 Απξηιίνπ 2017 βάζε ηεο αξηζκ.απόθαζεο 73/2017 ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθινγή ησλ λέσλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ε νπνία απνηειείηαη: 

1)  Μπίλνο  Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο 

2)  Παξνύηνγινπ Νηθόιανο-Αληηπξόεδξνο 

3)  Γνύδεο Γεώξγηνο, Σαθηηθό Μέινο. 

4)  Μπάηζεο Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο 

5)  αββίδεο Γεώξγηνο, Σαθηηθό Μέινο 

6)  Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο, Σαθηηθό Μέινο 
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7)  Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο, Σαθηηθό Μέινο 

 

     Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο Γήκνπ Αικσπίαο, θαηά ην έηνο 2017, 

πξαγκαηνπνίεζε  πέληε  (5) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  δεθαηέζζεξηο   (14) 

απνθάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, όπσο ρνξεγήζεηο  πξνεγθξίζεσλ ή 

αλαθιήζεσλ αδεηώλ θαηαζηεκάησλ, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, αδεηνδόηεζε γηα 

δηακόξθσζε δξόκνπ,  θιπ. 

 ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΟΗ  ΛΖΦΘΔΗΔ  ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

A. Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο (άξζξν 73 παξ.1 ,πεξ. Α ηνπ 

Ν.3852/2010)  

-κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 83  ηνπ Ν.3852/2010 “Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο”-  (ζπλνιηθά 10  απνθάζεηο) : 

 Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Ειήθζεζαλ νρηώ   (8) απνθάζεηο. 

 Αλάθιεζε αδεηώλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ειήθζεζαλ δπν (2) 

απνθάζεηο. 

 

Β. Δηζεγήζεηο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην (ζπλνιηθά 2 απνθάζεηο): 

      1.  Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, γηα ζέκαηα πεξηπηέξσλ. Ειήθζε  

           κηα (1) απόθαζε. 

2. Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, γηα δηακόξθσζε δξόκνπ ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν ζηελ Σ.Κ Λνπηξαθίνπ. Ειήθζε  κία (1) απόθαζε.  

Γ.  Λνηπά Θέκαηα:  (ζπλνιηθά 2  απνθάζεηο):  

       1.   Εθινγή Αληηπξνέδνπ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηα Ζσήο. Ειήθζε  κία (1)      

             απόθαζε 

       2.   ύληαμε έθζεζεο  πεπξαγκέλσλ  ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, έηνπο 2016.    

             Ειήθζε  κία (1) απόθαζε    

             

 
 

ΑΝΑΛΤΣΘΚΑ, ΟΘ ΑΠΟΦΑΕΘ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ, ΕΣΟΤ 2017, 

ΚΑΣ' ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

1/17  
   

Αίηεζε ηεο  θαο. Μπάηζε ζενδώξαο  

ηνπ Γεκεηξίνπ  γηα ρνξήγεζε λέαο 

πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

(Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο Γηάζεζεο 

ηξνθίκσλ ) Πξαηήξην Άξηνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Πξνκάρσλ. 

Δγθξίζεθε νκόθσλα 

 

2/17  
   

Αίηεζε ηεο θαο. ALLIU DHURATA 

ηνπ HYSEN γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο « Δπηρεηξήζεηο 

Αλαςπρήο θαζώο & επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο  θαηά  θύξην ιόγν 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ(ΚΑΦΔ)-

 Δγθξίζεθε νκόθσλα 
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Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο –

πιήξνπο γεύκαηνο(δεζηήο θαη θξύαο 

θνπδίλαο)(ΠΗΣΑΡΗΑ)»,  πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Σ.Κ Πνιπθάξπεο. 

3/17  
   

Γηαβίβαζε αίηεζεο ηνπ θ.Αβηζηόπνπινπ 

Δπάγγεινπ από ην γξαθείν 

Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

Οκόθσλα  όηη ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε 

αξηζ.απνθ 63/2016 ηεο Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσή γηα ην θαηάζηεκα 

«Καθεηέξηα»  ζηελ Αξηδαία, ζηελ  νδν 

Ίσλνο Γξάγνπκε,  ηνπ θ. 

Αβηζηόπνπινπ Δπάγγεινπ. 

 

4/17  
 

 «ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο 

πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, έηνπο 2016 

(άξζξν 73 παξ. 2  ηνπ Ν.3852/2010)». 

ύληαμε ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ  

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2016. 

5/17 
   

 Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, γηα ηελ πεξίνδν 2017 

έσο 31/08/2019.  

 

Δθιέρηεθε νκόθσλα ζηε ζέζε ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Δηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ν θ.Παξνύηνγινπ 

Νηθόιανο. 

 

6/17  
   

Αίηεζε ηνπ  θ. Υνπινπτιίδε Γεσξγίνπ 

ηνπ Θενδώξνπ γηα ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο 

ηξνθίκσλ (Παληνπσιείν-Πξαηήξην 

Άξηνπ ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ 

Κσλζηαληίαο. 

 Δγθξίζεθε νκόθσλα. 

 

  

 

7/17 
   

Αίηεζε ηεο θαο.Φέληα Αλλέηαο ηνπ 

Υξήζηνπ γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο « Δπηρεηξήζεηο 

Αλαςπρήο θαζώο & επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο  θαηά  θύξην ιόγν 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ(ΚΑΦΔ)-

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο –

πιήξνπο γεύκαηνο(ΟΤΕΔΡΗ)»,  πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Πεξίθιεηαο. 

Δγθξίζεθε νκόθσλα. 

 

 

8/17  
   

Αίηεζε ηνπ θ.Λόγγνπ Θσκά ηνπ 

Γεσξγίνπ γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο « Δπηρεηξήζεηο 

Αλαςπρήο θαζώο & επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο  θαηά  θύξην ιόγν 

Δγθξίζεθε νκόθσλα. 
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νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ»(ΚΑΦΔ-

ΜΠΑΡ)»,  πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ 

Σζάθνη. 

9/17  
   

Αίηεζε ηεο θαο.Σνπκαλίδνπ Δπδνμίαο 

ηνπ Βαζηιείνπ, γηα ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο   

«Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο θαζώο & 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο  θαηά  θύξην 

ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ 

(ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ)», πνπ βξίζθεηαη  ζηελ   

Σ.Κ. Άςαινο. 
 

Δγθξίζεθε νκόθσλα. 

 

10/17  
   

Αίηεζε ηνπ θ.Πεΐθνπ Υξήζηνπ ηνπ 

Σξατλνύ, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο 

θαζώο & επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο  θαηά  

θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 

πνηώλ(ΚΑΦΔ)-Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο(δεζηήο θαη 

θξύαο θνπδίλαο)(ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ)», 

πνπ βξίζθεηαη  ζηελ   Σ.Κ. Λνπηξαθίνπ. 
  

 Δγθξίζεθε νκόθσλα. 

 

  

 

11/17 
   

 Αίηεζε ηνπ θ.Μπνηζθάξε Πέηξνπ ηνπ 

Ησάλλε, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

δηάζεζεο ηξνθίκσλ(Παληνπσιείν 

Οπσξνπσιείν - Πξαηήξην άξηνπ-

Πξαηήξην γάιαθηνο & εηδώλ 

δαραξνπιαζηηθήο)», πνπ βξίζθεηαη  

ζηελ   Σ.Κ. Όξκαο. 

 

Δγθξίζεθε νκόθσλα. 

 

 

12/17  
 

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό  

πκβνύιην, γηα ηελ απνκάθξπλζε 

θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ από ηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αςάινπ, θαηόπηλ  

απόθαζεο   ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Αςάινπ. 

 

Δηζεγήζεθε   θαη   γλσκνδόηεζε  

ζεηηθά    πξνο   ην   Γεκνηηθό 

πκβνύιην,  γηα  ηελ απνκάθξπλζε 

θνπβνπθιίνπ  πεξηπηέξνπ από ηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αςάινπ. 
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13/17 
 

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό  

πκβνύιην, γηα αδεηνδόηεζε ζε αίηεκα 

γηα δηακόξθσζε δξόκνπ ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Λνπηξαθίνπ. 

 

 Δηζεγήζεθε  θαη  γλσκνδόηεζε  

ζεηηθά πξνο  ην  Γεκνηηθό πκβνύιην,  

γηα αδεηνδόηεζε ζε αίηεκα γηα 

δηακόξθσζε δξόκνπ ζε θνηλόρξεζην 

ρώξν ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Λνπηξαθίνπ. 

 

  

 

14/17 Δηζήγεζε ηνπ  γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 

Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ  ηνπ 

Σκήκαηνο  Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο  Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ 

νξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο ίδξπζεο & 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Αξηδαία. 

Δγθξίζεθε νκόθσλα 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

  

         Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ζπγθξνηήζεθε  θαηόπηλ 

εθινγήο  ησλ κειώλ ηεο,  από ην Δεκνηηθό πκβνύιην,  ζύκθσλα κε ηελ  αξηζκ 

153/7-9-2014   Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Εηδηθήο πλεδξίαζεο, γηα ηελ 

πεξίνδν από 1-9-2014 έσο 5-3-2017, βάζεη ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο), θαζώο επίζεο έγηλε αληηθαηάζηαζε  κειώλ κε  ηηο   αξηζκ. 257/2016 

θαη 73/2017 απνθάζεηο  ηνπ  Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο.   

 ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ε Επηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε  πέληε  (5) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  δεθαηέζζεξηο(14) 

απνθάζεηο  θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην. 

       

 Γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ απηώλ, ε Επηηξνπή 

ζπλεξγάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, όπσο 

ην ηκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο  θαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ. 

 ην πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηώλ απηώλ, επηδηώρζεθε, όρη κόλν ε επαξθήο 

θάιπςε ησλ ζεκάησλ, αιιά  θαη ε αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηώλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  πξνο αληηκεηώπηζε.   

       

  - Η αλσηέξσ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ λα ππνβιεζεί ζην Δεκνηηθό πκβνύιην πξνο 

ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 

 
ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

 Αριδαία 25-6-2018 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
        ΓΖΜΑΡΧΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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